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 آگاهی و هوش معنوی با سالمت روانی دانشجویانرابطه ذهن

 

 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

آگاهی و هوش معنوی با سالمت روانی پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه ذهن: چکیده

 یتمام آماری شامل بود. جامعهدانشجویان انجام گرفت. روش پژوش توصیفی از نوع همبستگی 

نفر به  449ها که از بین آنبود  4951-59 تحصیلی نور ساری در سالدانشجویان دانشگاه پیام

گیری متغیرهای پژوهش از سه پرسشنامه گیری در دسترس انتخاب شدند. برای اندازهروش نمونه

( و 4002(، هوش معنوی )کینگ، 4001آگاهی کنتاکی )بیر، اسمیت و آلن، مهارت ذهن

( استفاده شد. نتایج نشان داد که بین هوش 4595پرسشنامه سالمت عمومی )گلدبرگ و هیلیر، 

. وجود داردمنفی معنادار  رابطه افسردگی از مقیاس سالمت عمومی مؤلفه بادانشجویان معنوی 

لفه اضطراب از مقیاس سالمت عمومی رابطه منفی معنادار وجود آگاهی با مؤهمچنین بین ذهن

توان آگاهی و هوش معنوی میهای مختلف مربوط به ذهنبا استفاده از برنامه(. p*<09/0دارد )

  سالمت روانی دانشجویان را افزایش داد.

 آگاهی، هوش معنوی، سالمت روانی، دانشجویانذهن ها:کلیدواژه
 
 
 

 مقدمه

کنند، دانشجویان در هر کشوری به علت اینکه سرمایه بالقوه آن کشور محسوب شده و نقشی اساسی در آینده کشور ایفا میامروزه 

تنها بخش اصلی گیرند. اهمیت این نقش در این است که دانشجویان نهگذاران قرار میریزان و سیاستموردتوجه ویژه برنامه

لی مدیران هر کشوری را نیز تشکیل خواهند داد. با توجه به اینکه بدون فراهم نمودن های مختلف، بلکه بدنه اصمتخصصان حوزه

سالمت روان این گروه توجه بستری امن و عاری از تنش زمینه پیشرفت برای دانشجویان مهیا نخواهد شد، بنابراین الزم است به

 (.4951کشور است )پاکیزه و نظری،  کننده سالمت حال و آیندهای شود، زیرا سالمت روانی آنها تضمینویژه

 9خانزاده، عباسعلی حسین1پوراله بخشیباب ،9الهه رجبی ،4،  آرزو مجرد4محبوبه طاهر

 
 
 شناسی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد شاهرود گروه روان ،استادیار.  4

  ، اردبیلدانشگاه محقق اردبیلیدانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره خانواده، .  4

 نور واحد ساری شناسی، دانشگاه پیام. کارشناسی روان 9

 نور واحد ساریدانشگاه پیام شناسی،گروه روان ،استادیار.  1
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سازمان بهداشت جهانی، سالمت روان را توانایی سازگاری با دیگران، تغییر و اصالح محیط فردی و اجتماعی، حل تضادها و    

عنوان به روانی سالمت این، بر (. عالوه4004پور، گیرد )رماضبرآوردن تمایالت به صورت منطقی، منصفانه و مناسب در نظر می

شود )میرکمالی و همکاران، یم شامل را بهزیستی از سطح مطلوبی روانی و حضور بیماری نداشتن که شودیم حالتی تعریف

است،  4آگاهیاند، ذهنتواند در این امر مثمرثمر باشد و اخیرا اندیشمندان به بررسی آن پرداختهیکی از متغیرهایی که می (.4951

مطرح شد و عبارت است از حواس جمع بودن و بیداری صد در صد و آگاه بودن  4توسط جان کابات زین آگاهی اولین بارذهن

طور درون بدن ما در حال اتفاق افتادن هستند، بدون هرگونه قضاوت نسبت به همه رخدادهایی که همین االن در اطراف ما و همین

آگاهی در حقیقت یک شیوه بودن یا یک شیوه (. ذهن4044، داوری نسبت به درست و نادرست بودن اتفاقات )کوثریو پیش

دهد و ظرفیت ذهن را برای مقابله با پذیری بیشتری به آن میکند و حالت ارتجاعی و انعطافتر میفهمیدن است که ذهن را مثبت

آگاهی را برای توصیف یک رویکرد واژه ذهن 1(. النجر4009، 9دهد )بیرها و مشکالت به شکلی سالم و سازنده افزایش میتنش

آگاهی یک فرایند شناختی خالق و سازنده است و زمانی که یک فرد سه ویژگی اند. به نظر النجر، ذهنتحقیق علمی به کار برده

ید و . پذیرا بودن اطالعات جد4بندی جدید . خلق یک طبقه4شود. آن سه ویژگی عبارتند از: گیرد، آشکار میکلیدی را به کار می

  (.4009، 9تر و بیشتر )ساین، النسیون، وینستون، کورت و واهلر. آگاهی از دید و زوایای دید ژرف9

(، 4009) 9(، کینگ، استون، چادویک، مرون و اسکینر4002) 6های متعددی از جمله کارمودی، رید، کریستلر و مریامپژوهش   

اند که بین داده( نشان4959(، رستمی و همکاران)4959(، هروی کریموی )4009) 2وارپالنکن، فرایبرگ، وانگ، ترافیمو و وولف

 ( نیز در پژوهش خود به این 4002) 5آگاهی و سالمت روانی رابطه مثبت وجود دارد. همچنین هاول، دیجدان، بارو و شپتیکیذهن

( نیز نشان دادند که 4951است. پاکیزه و نظری )بینی کننده مستقیم و مثبت سالمت روانی آگاهی پیشنتیجه رسیدند که ذهن

رسد با سالمت روانی رابطه داشته باشد، یکی دیگر از عواملی که به نظر می شود.آگاهی موجب رشد سالمت روانی میآموزش ذهن

( 4002، 49؛ به نقل از کینگ4555) 44( و توسط بولینگ4555، 4529) 44است. این مفهوم براساس کارهای گاردنر 40هوش معنوی

(، پیشنهاد شده است و در دهه گذشته نظریات و نوشتارهای متعددی در مورد آن 4000) 41و به خصوص زوهر و ایان مارشال

؛ زوهر و مارشال، 4004، 1؛ ولمن4004، 9؛ وگان4000، 4؛ نوبل4001، 4؛ ناسل4005و 4009، 49عرضه شده است )نظیر امرام

                                                           
1. mindfulness 

2. Jan kabat-zin 

3. Bear 

4. Langer 

5. Singh, Lancion. Winton, Curtis & Wahler 

6. Carmody, Reed, Kristeller & Merriam 

7. Kingston, Chadwic, Meron, Danieland & Skinner 

8. Varplanken, Friborg, Wang trafimoww & Woolf 

9. Howell, Digdon, Buro & Sheptycki 

10. Spiritual Intelligence 

11. Gardner 

12. Bowling 

13. King 

14. Danah Zohar and Ian 

15. Amram 
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( هوش معنوی 4005، به نقل از امرام، 4000زوهر و مارشال )  (.4001) 6ما و استریزنس؛ هاال4002؛ کینگ، 4000، 9یر؛ می4000

تواند کند، هوشی که با آن فرد میرا به عنوان: هوشی که به کمک آن فرد آماده شده و مشکالت مربوط به معنا و ارزش راه حل می

تواند یک روش یا سیر قرار دهد، هوشی که با آن شخص میتر و معنادارتر تر، غنیاش را در یک بافت گستردهاعمال و زندگی

 تری نسبت به سایر مسیرها دارد، ارزیابی کند، تعریف کرده است.زندگی را که معناداری بیش

هوش معنوی توانایی رفتار کردن با دلسوزی و دانایی در حین آرامش درونی و بیرونی، صرف نظر از پیشامدها و رویدادهاست.    

ساز دستیابی انسان اهوش معنوی باال در حین قضاوت، توانایی منصفانه و دلسوزانه رفتار کردن را دارند. هوش معنوی زمینهافراد ب

(. تعاریف گوناگونی 4006شود )صمدی، داری، ارزشمندی و کارکرد زندگی تشکیل میبه معنای زندگی است که از سه جنبه هدف

دانند مسئله برای سازگاری و رسیدن به اهداف میتمام این تعاریف را تمرکز بر روی حل از هوش مطرح شده است، اما هسته اصلی

ها و منابع معنوی است که کاربست آنها موجب ها و ظرفیتای از توانایی(. هوش معنوی بیانگر مجموعه4009، 9)لو، وایل و باریبال

 (. 4002؛ کینگ، 400زوهر و مارشال، شود )پذیری و در نتیجه سالمت روان افراد میافزایش انطباق

نفری  900( در پژوهشی به ارتباط هوش معنوی با سالمت روانی در یک نمونه 4929زاده و محققی )یعقوبی، ذوقی پایدار، عبداله   

نیز در ( 4925داری بین هوش معنوی و سالمت روانی یافتند. معلمی و همکاران )از دانشجویان پرداختند و ارتباط مثبت معنی

(، کینگ و دی کیکلو 4002پژوهش خود نشان دادند که بین سالمت روان و هوش معنوی رابطه معناداری وجود دارد. کینگ )

( نیز نشان دادند که 4550) 2های سالمت روان و هوش معنوی نشان دادند. دووین و تناهیال( نیز رابطه مثبتی را بین مؤلفه4005)

-دهند و موقعیت تولیدکننده فشار را بهتر اداره میهای بهتری به وضعیت میرویی با آسیب، پاسخهای معنوی هنگام رویاگرایش

   های معنوی باالتر افسردگی کمتری دارند.( نیز نشان داد افراد دارای گرایش4009) 5کنند. اسمیت

شناختی مانند مشکالت های روان، اختاللآوری جدید و مشکالت مربوط به آندنبال پیشرفت صنعت و فنبا توجه به این که به   

جسمانی، افزایش چشمگیری یافته است و سالمت روان قشر دانشجو اهمیت فراوانی دارد، الزم است که مسائل عاطفی و روانی این 

با توجه به  (. بنابراین4926؛ ادهم و همکاران، 4924نیا و بختیاری، قشر عظیم جدی تلقی شده و مورد رسیدگی قرار گیرد )دیباج

گونه که باید و شاید به بررسی عمیق این دو سازه به آگاهی و هوش معنوی از یک طرف و با توجه به اینکه آناهمیت دو سازه ذهن

آگاهی و هوش معنوی با سالمت روان در خصوص در بین دانشجویان پرداخته نشده است، هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه ذهن

 بین دانشجویان است.

 روش

 گیریجامعه، نمونه و روش نمونه

 
                                                                                                                                                                                           
1. Nasel 

2. Noble 

3. Vaughan 

4. Wolman 

5. Mayer 

6. Halama & Strizenec 

7. Lu, While & Bariball 

8. Dowine & Tannahilla 

9. Smith 



1-11، ص   5931 مرداد،  1، جلد 41علوم انسانی اسالمی، شماره   

ISSN: 9174-8792   

http://www.joih.ir  
 

 

9 
 

نور ساری است که در سال تحصیلی پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری شامل تمامی دانشجویان پیام

نفر به روش  449مشغول به تحصیل بودند که از میان آنها با برآورد حجم نمونه با مراجعه به جدول کرجسی و مورگان  59-4951

  های پژوهش را تکمیل کردند.گیری در دسترس انتخاب شدند و پرسشنامهونهنم

 

 ابزار پژوهش

 آگاهی کنتاکی:های ذهنپرسشنامه مهارت

 

 1گویه و  95دارای   ( تدوین شده است. این پرسشنامه4001آگاهی کنتاکی توسط بیر، اسمیت و آلن)های ذهنپرسشنامه مهارت 

های پرسشنامه بر توصیف بدون برچسب، عملکرد همراه با آگاهی و پذیرش بدون قضاوت است. گویهگری، همقیاس مشاهدخرده

 54/0تا  96/0تا همیشه( تنظیم شده است. همسانی درونی )ضریب آلفا( آن بین  وقت هیچ) لیکرت ایدرجه پنج اساس مقیاس

عامل حمایت  1تحلیل عاملی مقدماتی و قطعی از ساختار ( گزارش شده است. 4001مقیاس توسط بیر و همکاران )خرده 1برای 

ها نشان داد که نمرات این مقیاس همبستگی پایین با نمرات نموده است و با بسیاری از متغیرهای دیگر مرتبط بوده است. بررسی

. همچنین اعتبار و (4954است )نریمانی و همکاران،  96/0مقیاس اختالل شخصیت مرزی دارد. آلفای کرونباخ این پرسشنامه 

( مورد ارزیابی قرار گرفته است و آلفای 4954پایایی این پرسشنامه در ایران توسط دهقان منشادی، تقوی و دهقان منشادی )

آگاهی کنتاکی ابزار مناسبی برای ارزیابی این دهنده این است که پرسشنامه ذهنگزارش شده است که نشان 24/0کرونباخ آن 

 سنجه است.

 

مقیاس است. آزمودنی خرده 1گویه و  41( ساخته شده و دارای 4002این پرسشنامه توسط کینگ )هوش معنوی:  مقیاس

( 4002ای مشخص سازد. کینگ )ها را در یک مقیاس لیکرت پنج درجهباید میزان موافقت یا مخالفت خود با هر یک از گویه

ها را بدین شرح گزارش کرده است: تفکر انتقادی وجودی مقیاسخردهو ضریب آلفای  54/0ضریب آلفای کرونباخ کل مقیاس را 

( به منظور بررسی 4925. آقا بابایی و همکاران )54/0و بسط هشیاری  29/0، آگاهی متعالی 92/0، تولید معنای شخصی 92/0

تکیه بر اسالم و مقیاس  گیری مذهبی بااعتبار همگرای این پرسشنامه خودسنجی هوش معنوی، همبستگی آن را با آزمون جهت

دهنده اعتبار همگرای این ابزار است )نوربخش و ها نشانخود ارزیابی معنویت به دست آوردند. همبستگی بین این پرسشنامه

 (. 4951مولوی، 

 

مقیاس خرده 1و  پرسش 42حاوی  طراحی شد و( 4595) گلدبرگ و هیلیر این مقیاس توسط: پرسشنامه سالمت عمومی

گذاری لیکرت استفاده شده گذاری این آزمون پیشنهاد شده است. در این پژوهش از روش نمرههای مختلفی برای نمرهروش است.

به  گیرد.( می9)نمره  ( و گزینه د4)نمره )نمره یک( گزینه ج )نمره صفر( گزینه ب ( است، یعنی گزینه الف9،4،4،0که به صورت )

 ای که آزمودنی ممکن است کسب کند صفر وکمترین نمرهگذاری، با این روش نمرهاست.  نمره 49این ترتیب نقطه برش، نمره 

به منظور برآورد روایی پرسشنامه سالمت عمومی نتایج نشان دادند، متوسط روایی پرسشنامه برابر با . خواهد بود 21 هنمر بیشترین

گزارش کرده  24/0و روایی آن را  26/0وایی این آزمون را ( نیز ر4921است. یعقوبی ) 24/0و متوسط ویژگی آن برابر با  21/0

گزارش کردند. ثبات درونی با روش آلفای  59/0(، اعتبار تصنیفی برای کل پرسشنامه را 4552) 4است. در بررسی گلدبرگ و ویلیامز

                                                           
1. Williams & Goldberg 
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پرسشنامه حاضر (. 4954)فتحی آشتیانی، گزارش شده است  59/0، (4521) 4یس( و کی4529) 4کرونباخ در مطالعه چان

استاندارد بوده و در جمعیت مختلفی در ایران و کشورهای مختلف هنجاریابی شده است. در یک مطالعه این پرسشنامه همزمان با 

های این مقیاسبوده و ضرایب همبستگی بین خرده 99سنجیده شد که ضریب همبستگی دو آزمون (MHQ) یک آزمون موازی 

 . (4920بود که بیانگر اعتبار باالی آن است )محمدرضا تقوی،  29/0تا  94/0نامه با نمره کل بین پرسش

 

 هایافته

 

 آمده است. 4و  4های آگاهی و هوش معنوی و متغیرهای این دو متغیر با سالمت روانی در جدولنتایج بررسی رابطه بین ذهن

  روان سالمت با معنوی . نتایج آزمون همبستگی بین هوش(4)جدول

های نشانه هوش معنوی 

 اضطراب

های نشانه

 افسردگی

عملکرد 

 اجتماعی

های نشانه

 جسمانی

     1 هوش معنوی

های نشانه

 اضطراب

230/2- 1    

های نشانه

 افسردگی

*191/2- 280/2- 1   

عملکرد 

 اجتماعی

141/2- 111/2 211/2- 1  

های نشانه

 جسمانی

219/2- 228/2- 111/2- **049/2- 1 

*P≤0/09   **P≤0/04       

های های سالمت روانی یعنی نشانهمقیاسشود، هوش معنوی تنها با یکی از خردهمشاهده می 4طور که در جدول همان 

درصد از تغییرات  02/9دهد که می نشان (،4R= 02/9آمده برای ضریب تعیین )دستمقدار به افسردگی رابطه منفی معنادار دارد. 

 بین هوش معنوی تبیین و آشکار شود.تواند توسط متغیر پیشدانشجویان می های افسردگیمتغیر مالک نشانه

 

  روان سالمت . نتایج آزمون همبستگی بین ذهن آگاهی با(4)جدول

های نشانه آگاهیذهن 

 اضطراب

های نشانه

 افسردگی

عملکرد 

 اجتماعی

های نشانه

 جسمانی

     1 آگاهیذهن

                                                           
2. Chan 

3. Keyes 
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های نشانه

 اضطراب

*009/2- 1    

های نشانه

 افسردگی

112/2- 280/2- 1   

عملکرد 

 اجتماعی

034/2- 111/2 211/2- 1  

های نشانه

 جسمانی

203/2- 228/2- 111/2- **049/2- 1 

*P≤0/09   **P≤0/04       

از طرفی مقدار های اضطراب رابطه منفی معنادار دارد. با نشانه آگاهیذهنشود مشاهده می 9طور که در جدول همان

دانشجویان  های اضطرابدرصد از تغییرات متغیر نشانه 41/9دهد که می نشان (،4R=  41/9آمده برای ضریب تعیین )دستبه

های جسمانی ی افسردگی و نشانههاآگاهی با نشانهآگاهی تبیین و آشکار شود، ولی بین ذهنبین ذهنتواند توسط متغیر پیشمی

 مشاهده نشد. معناداری رابطه

 گیریبحث و نتیجه

 

آگاهی و هوش معنوی با سالمت روان دانشجویان انجام شد. نتایج بیانگر این است که پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین ذهن

نتایج این پژوهش با  دانشجویان وجود دارد. مقیاس افسردگی سالمت روانخردههمبستگی منفی معناداری بین هوش معنوی و 

(، گودرزی، سهرابی، فرخی و 4925، معلمی و همکاران )(4959) همکاران و کریموی ، هروی(4959) همکاران و های رستمییافته

 کیکو(، کینگ و دی4002(، کینگ )4550(، دووین و تناهیال )4009(، اسمیت )4929(، یعقوبی و همکاران )4925جمهری )

(، نوبل 4004(، وگان )4006) 4مکسیمو -(، ایتلیونگ4926، به نقل از سپهریان، 4006) 4(، یانگ4002(، ماسکارو و راسن )4005)

(، همسو است. اما با 4999)به نقل از دادستان،  9،4000و پترسون 4000، 1یرز، ما9،4550(، دیکمن4001، به نقل از ناسل، 4000)

توان گفت هوش معنوی همخوان نیست. در تبیین این یافته می (4959) همکاران و پیربلوطی یهای معدودی مثل قاسمیافته

شود. هوش معنوی شود تا از اطالعات معنوی در حل مشکالت روزانه استفاده شود و درنتیجه باعث سازگاری فرد میباعث می

نوعی ها بهوارهدهد. ساختار این طرحهایی خاص قرار میوارهنوعی آنها را درون طرحتأثیر قرار داده و بهپردازش اطالعات را تحت

تواند ادراک ما از وقایعی مثل سالمتی یا بیماری، شکل داده و سازمان است که با واقعیت سازگار و در تماس است. هوش معنوی می

 شده و در بهزیستی فرد نیز مؤثر استاقعتنها در سالمت تأثیر دارد بلکه در تجارب سخت زندگی مثل غم یا فقدان، مفید ودهد و نه

کند فرد حتی به وقایع ناخوشایند از دیدی معناگرایانه نگاه کند و به جای هوش معنوی کمک می(. 4951پور و همکاران، )حسین

                                                           
1. Yang 

2. Itliong-Maximo 

3. Dickman 

4. Mayers 

5. Peterson 
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آن وقایع تمرکز بر ظاهر واقعه ناخوشایند به عمق و معنایی که در پس آن واقعه ممکن است وجود داشته باشد تمرکز کند و از 

تأثیر قرار بگیرد و به این ترتیب خلقش بهبود یابد و افسردگی کمتری را تجربه تر بطور منفی تحتبرداشتی داشته باشد که کم

 همبستگی مؤلفه اضطراب از مقیاس سالمت روان بادانشجویان  یآگاهذهنبین همچنین نتیجه دیگر پژوهش نشان داد که  کند.

(، 4001) 4(، گروسمن، نایمن، اسچمیت و واالچ4009و همکاران ) 4های شاپیروبا یافته تیجهاین ن. وجود دارد معنادار منفی

که در  (4959) ، کاظمیان(4954) همکاران و ، احمدوند(4950) همکاران و (، نریمانی4002کارمودی، رید، کریستلر و مرتیام )

(، بولمیجر، پرنجر، تال 4040) 9تأثیر دارد همسو است. همچنین زیدانآگاهی در سالمت روانی افراد پژوهش خود نشان دادند ذهن

( و 4921(، کاویانی، جواهری و فروزانو بحیرایی )4002و همکاران ) 6(، اوانس4040) 9(، گلدین و گروس4040) 1و کوجپرز

ب کاهش اضطراب و افسردگی آگاهی موجهای مبتنی بر ذهن( نیز نشان دادند که درمان4929آبادی )کاویانی، حاتمی و شفیع

آگاهی، سالمت روانی افراد افزایش ( نیز در پژوهش خود مشاهده کردند که با آموزش مهارت ذهن4951شود. پاکیزه و نظری )می

شناختی پرداختند و نتایج مطالعه آنها نشان آگاهی در بهزیستی روانای به بررسی ذهن( در مطالعه4009) 9یابد. براون و ریانمی

 شناختی همراه است.آگاهی با افزایش بهزیستی روانداد که افزایش ذهن

آگاهی اشاره به حضور ذهن در تمامی اتفاقات و حوادث بیرونی و درونی بدن در لحظه حال دارد، بنابراین افراد برخوردار از ذهن

های تلخ و ناخوشایند، با اعتماد به به انکار واقعیت بینانه مشاهده و بدون نیازآگاهی، رویدادها و شرایط زندگی را به شکل واقعذهن

کنند که این خود ارتقادهنده سالمت روان است. نفس و امیدواری در جهت انجام اصالحات و تغییرات الزم و ضروری اقدام می

بخشیدن به  آگاهی از طریق بهبود روابط، کاهش دادن استرس و اضطراب، تقویت نیروی خالقیت، معنای عمیقهمچنین ذهن

توان چنین گفت که افرادی (. همچنین می4951کند )پاکیزه و نظری، زندگی و افزایش شادمانی به سالمت عمومی افراد کمک می

های خود برخوردارند و همچنین آگاهی باالیی دارند از دانش و بینش مناسبی در مورد فرایندهای شناختی و توانمندیکه ذهن

آگاهی موجب افزایش آگاهی فرد نسبت به خود، بندند. ذهنها را به کار میبا تکالیف و استفاده از مهارت راهبردهای مؤثر برخورد

های سالمتی و تواند بیانگر این مسئله باشد که افزایش نشانهشود و این افزایش آگاهی میدیگران و موقعیت در زمان کنونی می

 (.4954پور، ید )نریمانی، زاهد و گلها بروز نماموازات این توانمندیسازگاری به

 توجه بادهد. دهی نتایج را کاهش مینور ساری، تعمیمکوچک بودن حجم نمونه و محدود بودن آن به دانشجویان دانشگاه پیام 

 سالمت بهبود در که هستند متغیرهاییازجمله آگاهی ذهن رسد هوش معنوی ویمکه به نظر ییآنجا از و حاضر پژوهش نتایج به

 به معطوف آتی یهاپژوهش شودیم پیشنهاد برخوردارند، پذیریآموزش قابلیت از هستند که هاییمهارت و بوده مؤثر روانی

 این رشد آموزش و جهت در مناسب شرایط صالحیذ مراکز طرف از همچنین. شودها مهارت این آموزش با تجربی مرتبط یهاطرح

 و شهرها دانشجویان وتر بزرگ نمونه روی بر حاضر پژوهش که گرددیم پیشنهادهمچنین  .شود فراهم دانشجویان برایها مهارت

 دیگر یهاروش از پرسشنامه بر داشت و عالوه پژوهش نتایج از بهتری پذیرییمتعم بتوان تا گیرد انجام ایران مختلف مناطق

 .شود استفاده همساالن گزارش و مشاهده همانند سالمت روانی میزان و نوع ارزیابی

                                                           
1. Shapiro 

2. Grossman, Niemann, Schmidt & Walach 

3. Zeidan 

4. Bohlmeijer, Prenger, Taal, Cuijpers 

5. Goldin & Gross 

6. Evans 

7. Brown & Ryan 
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